
  OR.I. 0057.8.2013        Praszka, dnia 2013-11-19 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  03 października 2013 r. do 19 listopada 2013 r. 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
  

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.10.2013r.: 

 

Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.10.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 35.876.389,16 zł wykonanie wynosi  26.658.418,96 zł tj. 

74,3 % w stosunku do planu. 

 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.10.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 37.096.960,16 zł wykonanie wynosi 25.234.399,43 tj. 

68,0% w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 

celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne o kwotę 374.925,86 

zł . 

 

Zgodnie z ustawowym terminem w dniu 15 listopada został przedłożony projekt budżetu na 2014 

rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

oraz do biura Rady Miejskiej w Praszce. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. 3 października Zarządzeniami Burmistrza powołano Gminne Komisje Konkursowe dla 

gimnazjum i szkół podstawowych. 

2. 8 października wypłacono 3 dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych zgodnie z 

wydanymi decyzjami na łączną kwotę – 21.842,00 zł 

3. 25 października Zarządzeniem Burmistrza zaakceptowano nowe stawki za korzystanie ze 

stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce. 

4. 30 października i 6 listopada wypłacono „Wyprawkę szkolną”  na kwotę 38.299,48 zł. 

5. Do dnia 19 listopada wydano 54 pozytywnych decyzji w sprawie stypendium szkolnego 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Praszka.  
 

 

 



- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

 

1.  Trwają prace budowlane przy realizacji zadania kanalizacja sanitarna w Ganie. W związku z 

trudnościami technicznymi związanymi z przejściem pod rzeką Wyderką zlecono zmianę 

projektu i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie  terminu realizacji inwestycji. 

2. Trwają roboty budowlane drogowe i brukarskie na ulicach Mickiewicza i Senatorskiej w 

Praszce. Prace powinny być zakończone w tym miesiącu.  

3. Rozpoczęto prace przy instalacji kotłowni c.o. w budynku hotelu MOTOR na stadionie i na 

hali sportowej. Prace powinny być ukończone w tym miesiącu. 

4. W związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w Strojcu 

prze dotychczasowego wykonawcę, sporządzono inwentaryzacje wykonanych robót i wystąpiono 

do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość przedłużenia wykonywanego zadania  do 30 maja 

2014 r. i o dalsze współfinansowanie ze środków PROW. 

5. W bieżącym miesiącu przystąpiono do remontu 2 zamieszkałych lokali komunalnych oraz do 

remontu 1 budynku niezamieszkałego, który  po wyremontowaniu przekazany zostanie do 

zasiedlenia osób z eksmisji ze Spółdzielni Mieszkaniowej.  

6.  Przystąpiono do planowanego remontu części budynku Urzędu Miejskiego. Przewidywane 

zakończenie robót na 20 grudnia br. 

7. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z dokumentami rozliczenia końcowego za 

realizację robót drogowych Ożarowska-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość współfinansowanych z 

RPO Woj.Opolskiego – drogi lokalne. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

    Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

1/ W omawianym okresie  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikom OPS w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, raz  pracownikowi ewidencji 

ludności w związku z wizją lokalną oraz dziesięć  razy pracownikowi ochrony środowiska przy 

czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Udzielili też asysty 

poborcy skarbowemu. Ponadto wykonano 20 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu 

Miasta oraz siedem  konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie 

korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też trzy inne wyjazdy dla potrzeb urzędu 

miejskiego w tym jeden do pogorzelca w związku z koniecznością zabezpieczenia tymczasowego 

lokalu. 

2/ W miesiącach październiku i listopadzie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 10 służb 

w tym jedną w godzinach nocnych i trzy popołudniowych pozostałe 6 służb były w godzinach 

dopołudniowych podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę 

na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej w tym ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów w zakresie handlu grzybami oraz działania 

prewencyjne związane z wandalizmem oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie zachowania 



w miejscach publicznych. Podczas patrolu w związku z zaleceniami zwracano uwagę na towary z 

zastrzeżonymi znakami towarowymi.  Wspólnie prowadzono działania związane z 

zabezpieczeniem pucharowego meczu piłki nożnej. W związku z tym  meczem odbyto spotkanie 

z Komendantem Komisariatu Policji w sprawie zabezpieczenia. Ponadto odbyto jeszcze dwa inne 

spotkania w tym dotyczące przygotowań do akcji „Znicz 2013” oraz podsumowujące współpracę 

w III kwartale 2013 roku. Komendant uczestniczył też w spotkaniu szkoleniowym z udziałem 

przedstawicieli MSW, Urzędu Wojewódzkiego oraz KW Policji w Opolu i spotkaniu 

szkoleniowym Komendantów Straży Miejskich i Gminnych w Krakowie. Strażnicy w dniach 

31.X do 3 XI w Akcji „Znicz 2013”.. Odbyto też dwa wspólne spotkanie z młodzieżą 

Publicznego Gimnazjum i Zespołu Placówek Specjalnych – w tym spotkaniu uczestniczyli też 

Strażacy z OSP w Praszce.  W omawianym okresie zabezpieczano dwie uroczystości w tym 

jedną państwową i jedną kościelną. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 18 razy w tym 10 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika i terenu 

przyległego z zanieczyszczeń – szczególnie liści oraz przycięcia krzewów, które wychodzą na 

ulice. W podobnych sprawach interweniowano 8 razy w stosunku do instytucji, w tym raz w 

stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej, którą zobowiązano do uprzątnięcia złamanego drzewa 

przy parkingu osiedla Kopernika, w stosunku do firmy Remondis, która nie posprzątała 

wszystkich worków po akcji „sprzątanie świata”, Dyrektora ZSP w Praszce, którego 

zobowiązano do uporządkowania terenu przy ul. Sportowej, na którym nauczyciele i uczniowie 

parkują pojazdy oraz trzy razy w związku z przepełnionymi koszami ulicznymi. W ZDP 

interweniowano w sprawie poobrywanych znaków ulicznych.  

4/ W miesiącu październiku i listopadzie przyjęto 11 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: padłych zwierząt, błąkających się psów przy PSP Nr 4 oraz w miejscowości Kowale,  

nie dbania o czystość przy garażach na ul. Obr. Pokoju, bezdomnych przebywających w 

piwnicach, powodowanie zadymiania okolicy poprzez spalanie w piecach odpadów 

niewiadomego pochodzenia, krzewów wychodzących na chodnik przy posesji Wspólnoty 

Mieszkaniowej ul. Senatorskiej, wystawienia odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym 

terminem ich odbioru, wyrzucania prywatnych śmieci do koszy przy marketach oraz zajmowania 

bez zgody właściciela terenu stanowiącego jego własność. 

5/ Podczas czynności służbowych dwa razy poprawiono w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 

znaki na ulicach miasta. Zabezpieczano miejsce awarii ciągnika na ulicy Fabrycznej. W związku 

ze świętem zmarłych przygotowano i oznakowano dodatkowe miejsca postojowe przy cmentarzu 

oraz oznakowano miejsca przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej (znicze i 

kwiaty). Udzielono też pomocy pogorzelcowi ze Skotnicy, któremu częściowo spaliły się 

zabudowania.  Podczas patroli na targowisku miejskim zwracano uwagę na przestrzeganie 

przepisów o prowadzeniu handlu. Podczas patroli skontrolowano też 11 posesji prywatnych pod 

katem przestrzegania ustawy o odpadach. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 3 raz w  stosunku do osoby 

nietrzeźwej, (w jednym przypadku odwieziono do miejsca zamieszkania) i 3 razy w związku z 

nieprzestrzeganiem przepisów o zachowaniu w miejscu publicznym w tym palenie papierosów na 

przystanku PKS i placu zabaw. W jednym przypadku nałożono mandat karny. 

7/ W miesiącu październiku i listopadzie dwa raz udzielono pomocy prawnej innej straży oraz 

przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. Dla Pani 

Skarbnik przygotowano projekt wydatków budżetowych na działalność straży w 2014 roku.  

8/ W miesiącu październiku jeden Strażnik uczestniczył w szkoleniu doskonalącym 

zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe z Olesna. Komendant uczestniczył w szkoleniu 



doskonalącym zorganizowanym przez Krajową Radę Komendantów i Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych.   

9/ W związku ze zbliżającym się okresem zimowym dokonano przeglądu samochodu 

służbowego – zmiana opon na zimowe oraz wykonano bieżącą naprawę samochodu w związku 

ze zużyciem cewki zapłonowej i wtryskiwacza.   

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyty się dwa  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono osiem spraw indywidualnych, z których dwie sprawy zostały skierowane do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Trzy 

sprawy zostały zawieszone w związku z deklaracja dobrowolnego poddania się leczeniu 

odwykowemu oraz komisja oddaliła jeden wniosek w związku z brakiem wskazań do podjęcia 

leczenia odwykowego.  

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też pięć  wniosków o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem ważności posiadanego 

zezwolenia (3 wnioski), nowego podmiotu (1 wniosek) oraz w związku z organizacją zabaw i 

imprezy plenerowej (1 wniosek).  

2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu Konsultacyjnego  

zgłosiło się sześć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym uzyskaniu dostępu do 

leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego problem alkoholowy.  Po takich 

spotkaniach i rozmowach jedna osoba pobrała wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Ponadto jedna sprawa dotyczyła oddalenia wniosku przez Sąd. W tej 

sprawie zainteresowanemu wyjaśniono, że sprawy były dwie – jedna karna dotycząca znęcania 

się nad rodzina gdzie zapadł wyrok skazujący i nałożono zobowiązanie podjęcia leczenia 

odwykowego. Dlatego drugą sprawę oddalono ponieważ już taki wyrok zapadł i nie było 

potrzeby jego powtarzania. Była też osoba zainteresowana skierowaniem męża na leczenie 

odwykowe ale ma pewne opory gdyż mąż pracuje i boi się czy w takim przypadku nie zostanie 

zwolniony z pracy. Została poinformowana, że przez prawie 17 lat pracy komisji takiej sytuacji 

nie odnotowano. Ta osoba do komisji zgłaszała się jeszcze trzy razy i pytała o to samo 

jednocześnie prosząc o odpowiedź na pytanie jak by zrobiła komisja. Uzyskała informację, że 

jest to jej decyzja i od komisji takiej odpowiedzi nie otrzyma. 

3/ Od 10 października rusza jesienna edycja programu profilaktycznego III elementarz czyli 

program siedmiu kroków oraz Elementarz Gimnazjalny „Sobą być dobrze żyć”. Realizacja 

programu potrwa do grudnia. Zajęcia  prowadzą przeszkoleni nauczyciele pod opieka 

koordynatora certyfikowanego specjalisty w zakresie realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych. Łącznie w programie bierze udział 216 uczniów ze wszystkich szkół 

podstawowych poza Przedmościem oraz klasy I Publicznego Gimnazjum. Zajęcia prowadzi 9 

realizatorów. Ponadto do wszystkich szkół na terenie gminy przekazano otrzymane z PARPA w 

Warszawie materiały pomocowe do realizacji 3 zajęć wychowawczych z zakresu profilaktyki w 

klasach III – VI szkół podstawowych i wszystkich klasach gimnazjalnych. Dyrektorzy 

powiadomili Pełnomocnika o rozpoczęciu takich lekcji.  



4/ W miesiącu październiku Gospodarz Klubu Abstynenta i Instruktor Świetlicy uczestniczyli w 

warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez OCDL dla osób mających kontakt z osobami 

mającymi problem alkoholowy. 

5/ Zostały opracowane i przekazane Skarbnikowi Gminy założenia do przyszłorocznego budżetu 

w zakresie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki na 2014 rok. Obecnie w 

związku z otrzymaniem od instytucji wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania 

programu profilaktyki uzależnień na 2014 rok trwały prace nad jego opracowaniem tak aby było 

możliwe jego przyjęcie na Sesji Rady Miejskiej. Jak państwo Radni wiedzą program został 

opracowany i będzie przedstawiany na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej.  

6/ W dniu 27 października zakończył się termin nadsyłania prac na konkurs „Moje drzewo 

genealogiczne”, którego wspólnym organizatorem jest Gminna Komisja ds. RPA, MGOKiS, 

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Muzeum w Praszce. Pierwsze robocze posiedzenie komisji 

konkursowej odbyło się w dniu 4 listopada 2013 roku. Komisja oceniła 72 nadesłane prace, z 

których nie wszystkie spełniały wymogi regulaminowe. Komisja nagrodziła 9 prac nagrodami 

głównymi i wyróżnieniami. Otwarcie wystawy prac i wręczenie nagród zostało zaplanowane na 

dzień 25 listopada 2013 roku o godzinie 12
00

 w Sali odczytowej Muzeum w Praszce, na które 

państwo Radni są serdecznie zapraszani. 

7/ W dniu 10 listopada Stowarzyszenie „Nasza Szansa” wspólnie z zespołem „Groszki” 

zorganizowało wieczornicę słowno – muzyczną pod nazwą „O tych, których niema” natomiast w 

dniu 16 listopada w Hali Sportowej „KOTWICA” odbył się V halowy turniej piłkarski drużyn 

abstynenckich pod nazwą „Mistrzostwa Województwa Opolskiego” w którym uczestniczyły 4 

drużyny z Siemianowic Śląskich i Łabęd (woj. śląskie), Kadłub (woj. łódzkie) i Nasza Szansa z 

Praszki.  

 

Inne informacje: 

 

- W dniu 6 listopada odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie z udziałem zaproszonych gości reprezentujących władze wojewódzkie, 

państwowe i gminne oraz rodzin podopiecznych. 

-  W dniu 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez MGOKiS 

z udziałem ochotniczych straży pożarnych i harcerzy. Również 11 listopada na obchodach 

wojewódzkich Święta Niepodległości w ratuszu miejskim w Opolu  Pani Irena Szczepańska -

Dyrektor Muzeum w Praszce odznaczona została Złotym  Medalem Prezydenta RP za długoletnią 

służbę. 


